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Ajoneuvon 
osaluettelo

Osakokonaisuus Tehdastekoisen  
ajoneuvon osa

Tehdastekoisen ajoneu-
von osasta merkittäväs-
ti muutettu osa

Tarvikeosa  
(yleismallinen  
osa jne.)

Omavalmis- 
teinen osa

1. Moottori apulaitteineen 28%

Moottori 14%

Kampikammio ja  
-koneisto 8 %
Sylinterit ja männät 
3 %
Sylinterinkannet 3 %

Ensiöveto 4%

Vaihteisto 10 %

2. Runko1 28%

Päärunko 26 %

Apurungon osuus 2 %

3. Takahaarukka, -akselisto ja -jousitus 8 %

Takahaarukka- tai  
akselisto2 4%
Jouset ja  
iskunvaimentimet 4 %

4. Etuhaarukka 8 %

T-kappaleet 3 %

Teleskoopin  
sisäputket 2 %
Teleskoopin  
ulkoputket 3 %

Yhteystiedot Ajoneuvon valmistaja (henkilö tai yritys)

Osoite Postinumero

Postitoimipaikka Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Yhteyshenkilö ( jos eri kuin valmistaja)

Osoite Postinumero

Postitoimipaikka Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Tekniset 
tiedot
(suunnitelman  
mukaiset tiedot)

Valmistajan ajoneuvolle antama merkki ja malli

Moottorin valmistaja ja malli Moottorin teho ja iskutilavuus: Ajokuntoisen ajoneuvon massa (ns. ”omamassa”)

Kokonaismassa (ajokuntoisen ajoneuvon  
massa + kantavuus)     

Ajoneuvon pituus Istumapaikkojen lkm

Ajoneuvossa käytettyjen osien alkuperä
Taulukkoon merkitään ajoneuvon valmistuksessa käytettävien osien alkuperä. Kun osana on käytetty tehdasvalmisteisen 
ajoneuvomallin alkuperäistä (tai alkuperäistä vastaavaa) tai tästä merkittävässä määrin muutettua yksittäistä osaa, taulukon 
sarakkeeseen merkitään kyseisen osakokonaisuuden kohdalle ajoneuvon merkki, malli ja vuosimalli. Tarvikeosasta  
(ei vastaa tehdastekoisen ajoneuvon alkuperäistä osaa) merkitään osavalmistajan nimi sekä mahdolliset osan tunnistetiedot. 
Omavalmisteisen osan ollessa kyseessä merkinnäksi riittää rasti.

Liikenne- ja viestintävirasto, PL 320, 00059 TRAFICOM • Y-tunnus 2924753-3 • www.traficom.fi



Ajoneuvon 
osaluettelo

5. Pyörät3

a.) Moottoripyörät (L3e ja L4e) 16 %

Pyörän napa, etu 4 %

Pyörän napa, taka 4 %

Vannekehä, etu 4 %

Vannekehä, taka 4 %

b.) Kolmipyörät (L5e)4 16 %

Pyörän napa, etu 4 %

Pyörän navat,  
taka 2 %/kpl
Vannekehä, etu 4 %

Vannekehät,  
taka 2 %/kpl

6. Polttoainesäiliö 4 %

7. Istuin 4 %

8. Pakoputkisto 2 %

Alkukäyrät 1 %

Äänenvaimenti- 
met 1 %

9. Ajovalot 2 %

Etuvalo 1 %

Takavalo 1 %

Kohdat 1.-9. yhteensä 100 %

1 Jousittamattomalla taka-akselilla varustetun moottoripyörän rungon ja takahaarukan osuus on yhteensä 36 %. Jos jousitettu 
runko muutetaan jousittamattomaksi, kanta-ajoneuvon osuus pienenee 8 %.

2 Kaksipyöräisissä (L3e-luokka) ja sivuvaunumoottoripyörissä (L4e-luokka) takahaarukka, kolmipyörässä (L5e-luokka) taka-akselis-
to. Jos kolmipyörässä on kaksi pyörää edessä ja yksi pyörä takana, sovelletaan etuakseliin taka-akselin ja taka-akseliin etuakse-
lin laskentasääntöjä.

3 Lukuun ottamatta jarruja.
4 Jos kolmipyörässä on kaksi pyörää edessä ja yksi pyörä takana, sovelletaan etuakseliin taka-akselin ja taka-akseliin etuakselin  

laskentasääntöjä.

Vapaamuotoinen kuvaus ajoneuvon rakenteesta (mm. rungon, etuhaarukan ja takahaarukan tyyppi ja valmistustapa)

Traficomin myöntämä valmistenumero: Traficomin leima

Käsittelijä:

Pvm. ja paikka:
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OHJEITA YKSILÖLLISESTI VALMISTETUN L-LUOKAN AJONEUVON VALMISTENUMERON HAKEMISEEN  
JA AJONEUVON HYVÄKSYNTÄÄN

Valtioneuvoston asetuksen ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista 1270/2014 15 § mukaisesti Liikenne- ja viestintävirasto 
Traficom myöntää hakemuksesta valmistenumeron yksilöllisesti valmistetulle L-luokan ajoneuvolle. Yksilöllisesti 
valmistetulla ajoneuvolla tarkoitetaan ajoneuvoa, jonka osista osa on yksilöllisesti valmistettuja tai sarjavalmisteisista 
osista merkittävässä määrin muutettuja ja jonka osista enintään 50 prosenttia on peräisin samasta sarjavalmisteisesta 
ajoneuvomallista. 

Valmistenumeroa haetaan Traficomin Liikennekelpoisuusyksiköstä tällä hakulomakkeella. Lomakkeeseen merkitään 
ajoneuvon valmistajan / yhteyshenkilön tiedot sekä tarvittavat tekniset tiedot yksilöllisesti valmistetusta ajoneuvosta. 
Lisäksi lomakkeella voidaan ilmoittaa muita ajoneuvoja koskevia tietoja. Lomakkeen osaluettelo on täytettävä riittävällä 
tarkkuudella ajoneuvossa käytettyjen osien alkuperän selvittämiseksi. Osaluettelon perusteella Traficom varmistaa, että 
ajoneuvo täyttää yksilöllisesti rakennettua ajoneuvoa koskevan määritelmän.

Valmistenumeroita voidaan myöntää kalenterivuoden aikana enintään 150 kpl. Annettu valmistenumero on käytettävissä 
viiden vuoden ajan sen antamisesta. Tänä aikana ajoneuvo on rekisteröitävä Suomeen. Jos ajoneuvoa ei rekisteröidä viiden 
vuoden määräajan puitteissa, on ajoneuvolle haettava Traficomista uusi valmistenumero ajoneuvon rekisteröimiseksi 
Suomeen yksilöllisesti valmistettuna ajoneuvona. 

Yksilöllisesti valmistettu L-luokan ajoneuvo on rekisteröintikatsastettava ennen ajoneuvon rekisteröintiä. 
Rekisteröintikatsastuksessa tarkastetaan ajoneuvon vaatimustenmukaisuus. Ajoneuvon tulee täyttää sen ensimmäisenä 
käyttöönottoajankohtana voimassa olevat tekniset vaatimukset ja vaatimustenmukaisuudesta on esitettävä Trafin 
määräyksen TRAFI/32281/03.04.03.00/2014 liitteen III taulukon mukaiset selvitykset. Edellisestä poiketen uuden 
yksilöllisesti valmistetun L-luokan ajoneuvon pakokaasu- ja meluvaatimusten täyttyminen voidaan todeta ajoneuvon 
rekisteröintikatsastuksessa käytönaikaisella mittauksella em. määräyksen liitteen III taulukon kohtien 28 ja 37 mukaisesti.

Hakemus lähetetään Traficomiin osoitteeseen:

Liikennekelpoisuusyksikkö
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
PL 320
00059 TRAFICOM

tai sähköpostiosoitteeseen ajoneuvotekniikka@traficom.fi

Myönnetystä valmistenumerosta ilmoitetaan hakijalle kirjallisesti. Ilmoitus lähetetään hakemukseen merkittyyn 
osoitteeseen.
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